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Datum vacature: 15/03/2023 

 
Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een niet-

aangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning, woonondersteuning en 
individuele begeleiding aan in verschillende vestigingen verspreid over de regio Vlaamse Ardennen. 

 
We zetten in op welbevinden en professionaliteit van alle medewerkers, zowel individueel als in 

teamverband. In alles wat we doen, is de levenskwaliteit van de cliënt de steeds weerkerende 

toetssteen. Onze medewerkers zijn van grote waarde hierbij. Ze verdienen dan ook alle steun en 
waardering. In vzw De Bolster werken 350 medewerkers verdeeld over de verschillende locaties. 

Momenteel zoeken we een:   

MAATSCHAPPELIJK WERKER 
 

Wat doe je ? 

Als maatschappelijk werker maak je deel uit van de sociale dienst. Je ondersteunt hierbij enerzijds 

residentiële cliënten met een bijzondere nood op vlak van verzorging en anderzijds cliënten die 

gebruik maken van ons dagbestedingsaanbod in Zwalm en Brakel.  

 

Binnen jouw opdracht sta je in voor: 

▪ Het goede verloop van het intake- en opnameproces van nieuwe cliënten 
▪ Het opstellen, bespreken en beheren van dienstverleningsovereenkomsten van (nieuwe) 

cliënten, in overleg met de directie 
▪ De sociaal-administratieve opvolging van o.a. tegemoetkomingen en hulpmiddelen 
▪ Het vormen van een aanspreekpunt voor familie en wettelijk vertegenwoordigers, dit in 

samenspraak met teams en aandachtsbegeleiders 
▪ Je ondersteunt de teams op vlak van de contacten met het netwerk van cliënten en sociale 

inclusie.  
▪ Als lid van het begeleidingsteam werk je samen de orthoago(o)g(e), clusterverantwoordelijke 

en teamverantwoordelijken.  
▪ Je neemt actief deel aan verschillende overlegmomenten omtrent beleidsmatige thema’s op 

zowel cluster-als organisatieniveau. 
▪ Je werkt ook nauw samen met de administratieve diensten. 

 

Waar werk je?  
Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm 
 

Wie ben je?   

▪ Je behaalde het diploma graduaat of bachelor maatschappelijk werk. Ook sociaal 

verpleegkundigen komen in aanmerking. 

▪ Ervaring met mensen met een verstandelijke beperking is een pluspunt. 

▪ Ook kennis of ervaring met de betrokken regelgeving is zeker een meerwaarde. 
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▪ Je bent contactvaardig en beschikt over de nodige onderhandelvaardigheden, met het oog 

op het afsluiten van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten.  

▪ Je werkt nauwkeurig en kan je werk goed organiseren, ook op administratief vlak. 

▪ Je kan zelfstandig werken en gaat in overleg met de betrokken personen of diensten zowel 

binnen de voorziening als binnen het netwerk van de cliënten.  

▪ Je hebt een groot hart voor mensen met een verstandelijke beperking. 

▪ Je beschikt over een eigen wagen en bent bereid hiermee verplaatsingen voor het werk te 

doen, mits de wettelijk voorziene tegemoetkomingen. 

Wat bieden wij jou?  

▪ Een halftijds contract van onbepaalde duur (19/38) 

▪ De verloning gebeurt op basis van de sectorale barema’s binnen P.C. 319.01 (VAPH) 

▪ Je komt terecht in een cliëntgerichte en warme professionele werkomgeving. Er wordt de 

nodige inwerking voorzien waarna je zelfstandig aan de slag gaat.  

▪ Je kan gebruik maken van een warme maaltijd uit eigen keuken aan kostprijs.  

▪ De vestiging te Beerlegem ligt in de groene Zwalmstreek, vrij van files.  

▪ Je kan ook gebruik maken van fietsvergoeding.  

▪ Mogelijkheid tot 1 dag per week thuiswerken. 

 

Wil je meer weten?  
Voor meer informatie m.b.t. de taakinhoud kan je terecht bij Patrick Dewaele, directeur Zorg en 

Agogiek (bereikbaar via 055/33 96 96). 

Diversiteit 

Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 

 
Aan de slag!  
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via vacatures@vzwdebolster.be of via onze 
website www.vzwdebolster.be/vacatures.

mailto:vacatures@vzwdebolster.be
http://www.vzwdebolster.be/vacatures
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